
 : يعني داخلمقتحم معكم)) ان تكون الطئفة الكبيرة. ((فوج))(( 
فل اقتحمدبمشقة. التقتحام لدبششد أن يكششون هنششاك ازدحششام شششديد : ((

 أي صعدها دبشدة هؤل ء أيضا يششدخلون النششار دبازدحششام شششديد.العقبة))
 يعني يقال لهم فيقولون ل مرحبششا دبهششمفهو فوج مقتحم معكم))((

يعنششي مششا نريششدهم نتششبرأ منهششم و ل تتسششع صششدورنا و ل أمكنتنششا لهششم. و
المرحب مأخوذ من الرحبة و هي السعة فيقولون ل مرحبا دبهم يعنششي ل

إنهم صصصالوانرحب دبهم و ل نريدهم دبل نحن ننادبذهم غاية المنادبششذة ((
 أي هؤل ء الذين اتقتحموا معنا صالوا النششار تقششالوا أيإنهم)). ((النار)) 

 دبششل إضششراب إدبطششالبل أنتصصم ل مرحبصصا بكصصم))التباع للمتبوعين. ((
يعني أدبطلوا تقولهم ل مرحبششا دبكششم و تقششالوا نحششن نبطششل هششذا الكلم و ل

 يعنششيأنتم قصصدمتموه لنصصا))نعترف دبل أنتم الششذين ل مرحبششا دبكششم. ((
تقدمتم لنا الكفر و سهلتم لنا سلوكه و زينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم

 لنا و لكم النار أعوذ دبالله كل منهم الن تششبرئ مششنفبئس القرار))((
الخر.

 قالوا ربنا من قدم لنصصا هصصذا فصصزده طيب. يقول الله عز وجل)) 
من قصصدم لنصصا أي مثل عذادبه على كفره في النار. ((عذابا ضعفا ((

 مششا المشششار إليششه ؟ الكفششر يعنششي مششن تقششدم لنششا الكفششر و هششمهصصذا))
 في النار ضعفا يعنششي زائششدا علششىفزده عذابا ضعفا))المتبوعون. ((

عذاب الصل يعني عذدبهم لكونهم كفششروا و عششذدبهم لكششونهم تقششدموا لنششا
الكفر. و ل يقال هذا إليهم ل ليس إليهم فلكل امرئ منهم مششا عمششل. و

))هؤل ء المتبوعون هل أجبروا التباع على إتباعهم ؟ أدبدا مششا أجششبروهم 
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين اسصصتكبروا إنصصا

اشكنا لكم تبعا فهصصل أنتصصم مغنصصون عنصصا نصصصيبا مصصن النصصار(( 
قال الذين استكبروا إنا كل فيهصصا إن اللصصه قصصد حكصصم  ))تقال ؟

  حكم دبينهم دبعدله فجازى كل واحد منهم ما يستحق .بين العباد ((
وقالوا ما لنا ل نرى رجال كنا نعصصدهمثم تقال الله عز وجل )):  

 تقالوا يقول المؤلف أي كفار مكششة و هششم فششي النششار ومن الرشرار ((
))الصواب أن المراد دبهم كل الكفار. الكفار يرون أن المؤمنين ضالون 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنصصوا يضصصحكون وإذا مصصروا
 و ليشششسبهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلء لضالون ((

هذا خاصا دبكفار مكة كل الكفار إلى اليششوم يششرون أن المششؤمنين أشششرار
ضالون و يصفونهم دبأنه طغاة مفسدون في الرض. والحقيقة أن المششر



دبالعكس الطغاة المفسدون في الرض الضششالون الظششالمون المعتششدون
: (( والكصصافرون هصصم الظصصالمونهم الكافرون كما تقال الله تعالى 

 فل أحد أشد فسادا وظلما وطغيانا من الكافر لنه يتمتع دبنعششم اللششه((.
ما لنا ل نرى رجصصال كنصصاويبارز الله دبالكفر دبه. هم يقولون الكفار ((

 نعدهم يعنشي فشي الشدنيا مشن الششرار نعششدهمنعدهم من الرشرار))
يعني في اعتقادنا من الشرار. تقد اتخذناهم سخريا يعني فششي الششدنيا أم
زاغت عنهم الدبصار فلم نرهم هم. يقول دبعضهم لبعض يا جماعة ما لنا
ل نرى رجال كنا نعدهم من الشششرار فلن و فلن نعشدهم مشن الششرار.
هم نحن اتخذناهم في الدنيا سخريا نسخر دبهم ونقول أنتم الشر وأنتششم
الطغاة وما أشبه ذلك أم أنهم كما تصورناهم في الدنيا وعددناهم دبأنهم
من الشرار لكن زاغت عنا أدبصارهم في النار وأنهم الن في النار لكن
أدبصارنا زاغت عنهم كيف الحتمال. يعنششي يقولششون هششل نحششن اتخششذناهم
سخريا في الدنيا وتقلنا أنهم من الشرار وهم ليسوا منهششم هششذه واحششدة
وإذا كانوا ليسوا منهم فليدخلوا النار. أم أنهم كانوا أشششرارا حقيقششة وأن
تقولنا أنهششم أشششرار كلم جششد وهششم الن فششي النششار. ولكششن زاغششت عنهششم
أدبصارنا فما هو الجواب ؟ الحقيقة الول ول الثاني ؟ الول ولششذلك تقششال

 دبضششم السششين وكسششرها أناتخذناهم سخريا))الله عز وجل عنهم ((
كنا نسخر دبهم فششي الششدنيا واليششا ء للنسششب أي أمفقششودون هششم أم زاغششت
مالت عنهششم الدبصششار فلششم نرهششم والجششواب أن يقششال إنكششم اتخششذتموهم
العيب والششر وهشم سخريا وسخرتم دبهم واستهزأتم دبها ووصشمتموهم دب

 يعنششي أدبصششارهم فلششمأم زاغت عنهصصم البصصصار))دبر ءا ء منه. تقال ((
نرهم وهم فقرا ء المسششلمين كعمششار ودبلل وصششهيب وسششلمان هششذا دبنششا ء
على أن القائلين كفار مكة. أما إذا تقلنا دبششالعموم فكششل زمششان لششه أهششل.

 وهششو تخاصششم أهششلإن هذا لحق واجب وقصصوعه))تقال الله تعالى ((
 أي المشار إليه من كل ما ذكر من تخاصمإن ذلك))النار كما تقدم ((

 أي أمر ثادبت واتقع وهذا تأكيد لخبر اللششه عششز وجششللحق))أهل النار. ((
مع أن خبر الله كله حق وصدق وثادبت. والمراد دبالحق هنا الصششدق لنششه

 هششذا دبششدل أو عطششف دبيششانأهل النصصار تخاصمخبر عام سيقع. وتقوله 
لقوله حق والمؤلف رحمه الله تقدره خششبر لمبتششدأ محششذوف فقششال وهششو

تخاصم أهل النار كما تقدم يتخاصم التباع مع المتبوعين والله أعلم. 
: عمر نسا ء الجنة عمرهششن ثل ث و ثلثيششن عامششا مششع أن نسششا ءالطالب 

الدنيا تكون أفضل في أتقل من هذا السن ؟



:... على كل حال إذا ترغب أن تكششون دبنششت سششتة عشششر سششتكونالشيخ
دبنت ستة عشر لنه هو ما تشا ء النفششس وتلششذ العيششن وأحششوال الخششرة
تختلف الن لو جا ء واحد طوله ستون ذراعششا و عرضشه سشبعة أذرع هششل
هو مرغوب عند الناس ؟ غير مرغوب. لكن في الجنة أهل الجنششة علششى
هذا الوصف طول الواحد ستون ذراعا و عرضه سبعة أذرع هذا الجسم
دبهذا الحجم غير مألوف في الششدنيا. فثلثششة وثلثيششن سششنة دبالنسششبة لهششذه
الحكام تعتبر صغيرة مناسبة. النظر للحجم المتناسششب ل شششك أن هششذا
أحسن شي ء. نعم. أما الول فهو صحيح و هششذا ل يششدري علششى مششا تقششاله

المؤلف ولكن متناسب مع عمر الرجل.
:..............من حلف ان.....السائل  

: نعم ,ل غير منسوخ العلمشا ء رحمهشم اللشه تقشالوا يجشوز أن يجلشدالشيخ
النسان مائة جلدة دبشمراخ.

...... طيب. و هنششا ل نقششول اضششرب الضششرب هنششا أحسششن لن المقصششود
تردبية المرأة وتأديبها وهذا خير. لكن لو تقلنا تبطل ول تضرب فششات هششذا

المقصود .
:..إذا لم يكن النسان ظالما ول مظلوما؟الطالب 

:الصحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة. الشيخ
: المصلحة التي تعود على نفس ...الطالب
: حتى لو لم تعود عليه المهم أن تكون هناك مصلحة. لنه أحيانششاالشيخ

يراد دبه مجششرد التضششليل ولششو عششن شششي ء غيششر ظلششم وأحيانششا يكششون غيششر
مصلحة.
:....المر ء يرى غير ذلك ؟الطالب
: ماعليه. لو جا ء إنسان يسألني كم مالك فقلت مالي مثل عشرةالشيخ

هو يفهم عشرة ريالت وأنا عندي عشرة ملييششن يصششلح مششا فيششه شششي ء
لمصلحة. ما يهم أن يظهر لنششي مششا ظهرتششه لنششي لششو تقلششت لششه عشششرة
مليين تقال لي أعطني تسعة مليين وتسششعمائة ألششف وتسششعين مشششكلة
يأخذ مالي. و تقالوا أن رجل جا ء يسأل المام أحمد عششن المششروزي أحششد
أصحادبه و كان المروذي حاضرا في الدرس فقال ليس المروذي ها هنششا
وما يصنع المروزي ها هنا يعني في كفه هذه المقصود منها مصلحة مششا

فيه ل ظلم و مظلوم فيها .
:...........الطالب
((  هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنصصات:نعم.  ل ما تتحير الشيخ



 جنات دبدل من حسن. و حسششن مبتششدأعدن مفتحة لهم البواب  ))
ما دام اسم جملة و هي منصوب ليست منه الحال. إن زيدا تقائم منيبششا
يصلح أن يقال تقائم منيب حال مشن زيشد. ل مشن الضشمير المسششتتر فششي

تقال لن الكلم على أن الضمير هنا معرفة يصلح منه الحال.
))......(متكئين: تقوله (الطالب 

: ل ما فيه شك مششا دائمششا الحششال تكششون متنقلششة وتكششون ثادبتششة أيالشيخ
دبحسب الحال .

: في الية هنا إسششماعيل و اليسششع و الكفششل مششع المتقيششن فششيالطالب 
جنات عدن .

:كل المتقين إدبراهيم وإسماعيل واليسع ويعقوب و غيرهششم كلهششمالشيخ
متقون.......

و الجنة درجات فإذا تقلت فلن في القصر هذا في أعلى القصر وهششذا 
في أسفله وهذا في وسطه .

(( قل إنما أنا منذر وما من إله إل الله الواحد القهار: القارئ
 .رب السماوات والرض وما بينهما العزيز الغفار  ) )

: أعوذ دبالله من الشيطان الرجيم. نأخذ فوائد ما سبق مششن تقششولهالشيخ
: ((  واذكر إسماعيل واليسع )).تعالى 

(( واذكر عبادنا إبراهيصصم وإسصصحاق ويعقصصوبتقال الله تعالى :  
أولي اليدي والبصصصار إنصصا أخلصصصناهم بخالصصصة ذكصصرى الصصدار

 .وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيار  ))
من فوائد هذه اليات الثنششا ء علششى إدبراهيششم و إسششحاق  و يعقششوب دبششأنهم

أصحاب تقوة في عبادة الله و دبصيرة في دين الله .
و من فوائد هذه الية و كذلك ما ماثلها مما سبق أنششه ينبغششي ذكششر أهششل

الخير دبالثنا ء لن في ذلك فائدتين:
الفائدة الولى: إحيا ء ذكر هؤل ء ليتبين فضلهم و يدعا لهم

الفائدة الثانية: التقتدا ء دبهم واتباعهم فيما هم عليه ممششا اسششتحقوا دبششه 
الثنا ء

ولى: دبيشان فضشلهم و احيشا ء ذكرهشم انتبهشوا لهشذا. فائشدتان : الفائشدة ال
دبالدعا ء لهم , و الثانية التأسي و التقتدا ء دبهم.

و من فوائد هذ اليتين الكريمتين: أن الله أخلششص هششؤل ء دبخالصششة وهششي
تذكر الدار الخرة دبحيث ل ينغمسون في ترف الدنيا. و يتفرع على هذه
القاعدة أن من أنعم الله عليه دبهشذه الصشفة و هشي تشذكر الشدار الخشرة



فإن هذا من المر الذي يستحق الثنششا ء عليششه هششو و يسششتحق الششرب عششز
وجل عليه الشكر حيث لم يجعل هذا مما ينطوي في سلك أهل الدنيا.

وإنهمو من فوائد هاتين اليتين أن لله تعالى عباد مصطفين لقوله (( 
 لن من هنا إما للجنس أو للتبعيض فتششدلعندنا لمن المصطفين))

دللة واضحة على أن لله تعالى عبادا مصطفين.
و من فوائدها أنه إذا كششان العامششل لششه مراتششب فششإن العمششل كششذلك لششه 

مراتب لن العامل إنما ينال المراتب دبحسب عمله. و يتفرع علششى هششذه
الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة و الجماعة من أن اليمان يزيششد

و ينقص .
ن هشؤل ء وب م و من فوائد هشاتين اليشتين أن إدبراهيشم و إسشحاق و يعق

المصطفين.
و من فوائدها أيضا أن من اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير و فضششل 

)) فرتششب الخيششار أو الخيريششن علششىالمصصصطفين الخيصصارلقششوله ((
الصطفا ء 

((  واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفصصل وكصصلثم تقال تعالى :  
 إلششى آخششر.من الخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسصصن مصصآب  ))

في هذا أيضا الثنا ء علششى إسششماعيل و اليسششع و ذا الكفششل لن اللششه أمششر
دبذكرهم للثنا ء عليهم. و فيشه فضشيلة هشؤل ء الرسشل الثلثشة إسشماعيل و
اليسع و ذا الكفل. و فيه أيضا أن لله عبششادا أخيششارا منهششم هششؤل ء الثلثششة

 .و كل من الخيار ))لقوله (( 
و من فوائدها كالتي تقبلها أن لله تعالى فضل على دبعض العباد يحرمه 

البعض الخر حيث يجعل هؤل ء من المصطفين الخيششار والخريششن علششى
العكس من ذلك.

 إلششى آخششره. مششن((  هذا ذكر وإن للمتقيصصن  ))ثم تقال تعششالى :  
فوائد هذه اليات أن القرآن الكريم ذكر يذكر دبه الله دبتلوته ذكر يتششذكر
دبه النسان معاده و معاشه ذكر يذكر دبه غيره وتقد ذكرنششا هششذا فششي أول

السورة .
و من فوائششد هششذه اليششات دبشششارة المتقيششن دبششأن لهششم حسششن المششآب أي
المرجع و على العكس من ذلك غير المتقين لهم سو ء المآب. لن اللششه
إذا حكم للشي ء دبصفة من الصفات فإنه يحكم له دبضده إذا انتفت هششذه
الصفة. فإن تقال تقائل : لماذا ل تقولون أنه إذا انتفت هذه الصفة و لششم
تثبت الصفة المضادة لماذا ل تجعلونه وسطا دبين هذا و هذا فل يستحق



الثنا ء المثبت دبالصفة و ل القدح الششذي يكششون دبضششدها ؟ فششالجواب علششى
ذلك أن نقول ل شك أن المور طرفان و وسط : الطرفان متضششادان و
الوسط دبينهما. لكن تقششد دل الكتششاب والسششنة علششى أن التقششوى و ضششدها

((ليست طرفا و وسطا دبل هما طرفان متقادبلن كما تقال الله تعالى : 
فششإذا ثبششت للمتقيششن حسششن المششآب فماذا بعد الحق إل الضلل )).

فلغيرهم سو ء المآب و ل نجعله هنششا شششيئا وسششطا لنششه ل وسششاطة دبيششن
اليمان والكفر والتقوى والفسوق.

و من فوائد هذه اليات الحث على التقوى. و ذلك في ذكر ثوادبهششا لن 
الحث على الشي ء يكون دبالمر دبه كما هو ظاهر و يكون دبالوعيششد علششى
تركه ويكون دبالثنا ء علششى فعلششه. المهششم أن طششرق الحششث علششى الشششي ء

متنوعة  منها ذكر حسن المآب.
و من فوائد هذه اليات إثبات الجنات لهؤل ء وأنهششا هششي حسششن المششآب 

لقوله جنات عدن ول شك أن أحسن معاد يؤوب إليه البشر هو الجنات.
فإن فيها ما ل عين رأت و ل أذن سمعت ول خطر على تقلب دبشر وكل

إنسان مؤمن إنما يسعى للوصول إلى هذه الغاية العظيمة.
)) فالنششاسجنات عدنمن فوائششدها أن الجنششات دار إتقامششة لقششوله (( 

مقيمون فيها ل يرحلون عنها. مقيمون فيها ل يبغون عنهششا حششول. ففيهششا
إتقامتان إتقامة ل ارتحال عنها التقامة الثانية ل يبغششي المقيششم عنهششا حششول
يرى أنها محل إتقامة وأنها أشرف مكان. وذلك لو أنه لششو رأى أن غيششره
أشرف منه لم يتم نعيمه لنه يرى أنه تقاصششر و هششذا دبخلف أهششل النششار.
فأهل النار كل واحد منهم يرى أنه ل أحد أشد منه عذادبا لنه لو رأى أن
أحدا أشد منه عذادبا لتسلى دبه لكنه دبالعكس يرى أنه أشد الناس عذادبا.
أهل الجنة ل يرى الواحشد منهشم أن غيششره أكمشل منششه نعيمشا علشى وجششه
يفوتقه دبل يرى أنه في أكمل ما يكون من النعيششم حششتى ل يتنغششص عليششه

نعيمه.
((  مفتحة لهم البوابو من فوائد اليات أن للجنة أدبوادبا لقوله :  

((.
 و لم  يقششلمفتحة))و من فوائدها كثرة الخدم المستفاد من تقوله (( 

مفتوحة فهي تفتح يسششتقبلون منهششا كلمششا دنششوا مششن غرفششة فتحششت لهششم
الدبواب.

و من فوائد هذه اليات أن أهل الجنشة يطلبششون كشل مشا يششتهون مشن 
 و فششي سششورة: ((  يدعون فيها بفاكهة كصصثيرة  ))الفواكه لقوله 



.(( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين  ))الدخان : 
و من فوائد اليات أن لهل الجنة شرادبا يدعون فيها دبكل شراب. و تقد 

مر علينا في التفسير أن أنواع الشراب أردبعة.
و مششن فوائششد اليششات مششا فششي الجنششة مششن الزواج المطهششرة العفيفششات 

((  وعنصصصدهم قاصصصصراالبالغشششات فشششي الحسشششن غشششايته لقشششوله : 
الطرف  )).

و من فوائدها أن هذه تقاصرات الطرف خيرات الخلق طيبششات ليششس 
فيهن نشوز إطلتقا لقوله و عندهم تقاصرات في الدنيا تارة تكون عندك
و تارة تزعل و تروح لهلها  ما تكون عنششدك لكششن فششي الجنششة أزواجهششم
دائما عندهم ليس هنششاك نشششوز و ل غضششب و ل زعششل دبششل أخلق طيبششة

على ما ينبغي .
و من فوائدها كمال عفة هؤل ء النسا ء لكونهن تقاصششرات الطششرف علششى
أزواجهن ل ينظرن إلى غير أزواجهن. و فيها كمال جمال هششؤل ء النسششا ء
لنهن تقاصرات الطرف أي يقصرن أطراف أزواجهن عليهششن فششالزوج ل

ينظر إلى غيرها لنها تقد ملت عينه وسقت تقلبه . 
و من فوائدها أن هؤل ء الزواج أتراب متسششاويات فششي السششن و الخلششق
دبحيث ل تغار واحدة من الخرى لكونها أجمل منها أو أسششن منهششا أو مششا

أشبه ذلك لقوله أتراب .
و من فوائدها أنهم يخششاطبون دبمشا يسششرهم و يششدخل النششور فششي تقلششودبهم

 عكششس أهششل النششار((  هذا مصصا توعصصدون ليصصوم الحسصصاب  ))تقوله 
 و مششا((  أو لم تصصك تصصأتيكم رسصصلكم بالبينصصات  ))فإنهم يودبخششون 

أشبه ذلك من التويبخ   أما هؤل ء فيششدخل فششي تقلششودبهم السششرور فيقششال
لهم هذا ما توعدون دبه أخذتموه و وصلتم إليه و جنيتموه.

و من فوائد هذه اليات إثبات يوم القيامة وأنه يوم الحساب لقوله يوم 
الحساب .

و من فوائدها حث الناس على العمل لنه كلما تذكر النسان أنه سوف
يحاسب عششن عملششه فششإنه سششوف يحششرص و يجتهششد فششي العمششل حششتى ل

يحاسب على شي ء يكون عليه. 
و من فوائد هذه اليات أن هذه الجنات التي وعد هؤل ء المتقون فضششل

إن هذا لرزقنا))من الله و منة لقوله ((
و من فوائدها أيضا أن هذا الرزق ل ينفد أدبدا و ل ينقطع أدبششدا الفاكهششة 

في كل وتقت لحم الطير في كل وتقت الشراب في كل وتقت الزوجششات



في كل وتقت ما فيه هذا فصل صيف ليس فيه فاكهة شتا ء وهذا فصششل
شتا ء ليس فيه فاكهة صيف كل شي ء ليس له نفاد.

و من فوائد هذه اليات كمال القرآن في التعليم و التبليغ و أنه مثاني 
إذا ذكششر المتقششون و ثششوادبهم ذكششر المجرمششون و عقششادبهم ولهششذا تقششال :

 الطششاغين ضششد المتقيششن لهششم((  هذا وإن للطاغين لشر مآب  ))
شر مآب .

و من فوائد هذه اليات أنه ينبغي للداعية إلى الله أن تكون دعوته تارة
دبالترغيب و تارة دبالترهيب. دبل الفضل أن يجعل دعششوته مشششتملة علششى
الترغيب و الترهيب. و ذلششك لنهششا أي الششدعوة إذا كششانت مقتصششرة علششى
الترغيب صارت سببا للمن مششن مكششر اللششه و أن يتمششادى النسششان فششي
معصية الله و يرجوا الله. و إذا مقتصرة على الترهيب صارت سببا فششي
القنوت من رحمة الله و اسششتبعاد الرحمششة و هششذا ضششرر. دبششل ينبغششي أن
يكون الداعية جامعا دبين هذا و هذا ليحمل النششاس علششى الرجششا ء و علششى

 : ينبغي أن يكون خوفه و رجا ءه واحششدأحمدالخوف. و لهذا تقال المام 
فأيهما غلب هلششك صششاحبه. و تقششال دبعششض أهششل العلششم الرجششا ء و الخششوف
كالجناحين للطائر إن انخفض أحدهما سقط الطائر و إن تسششاويا  صششار
طيرانه متزنا. و تقال دبعض أهل العلم ينبغي للنسان عند فعششل الطاعششة
أن يغلب جانب الرجا ء و عند الهم دبالمعصششية أن يغلششب جششانب الخششوف.
تقالوا لنه إذا فعل الطاعة فقد فعل سبب الرجششا ء و إذا فعششل المعصششية
فقد فعل ما يكون سببا للخوف. و تقال دبعض العلمششا ء ينبغششي فششي حششال
الصحة أن يغلششب جششانب الخششوف و فششي حششال المششرض أن يغلششب جشانب
الرجا ء حتى يموت و هو يحسشن الظششن دبشالله عشز وجشل. و لعششل القشول
الوسط هو القول الوسط أن النسان إذا فعل المعصية و هم دبها غلششب
جانب الخوف و إذا فعل الطاعة أو هم دبها غلششب جششانب الرجششا ء. و هششذا
تقول طيب و لكن ليس معنششى تقولنششا أن نغلششب جشانب الرجششا ء أو جششانب
الخوف أل يكون لديه شي ء من الطرف الخر دبل يجمع دبيششن هششذا وهششذا

لكن الكلم على التغليب .
و من فوائد هذه اليات أن الطششاغين مششآدبهم شششر مششآب دبخلف المتقيششن
فإن مآلهم حسن مآب. أما الطاغون فإن مآدبهم شششر مششآب لن مششآدبهم
إلى جنهم والعياذ دبالله. و تقد ذكر الله تعشالى مشن أنشواع العقودبشات فشي

هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية .
و من فوائدها أن من أسما ء النار جهنم .



و من فوائدها أنها هؤل ء يصلونها أي يقعون في صلها أي حرها الذي ل
يمكن أن يبرد أدبدا. مع ذلك تقد ورد أنهم يطاف دبهم أحيانا فششي زمهريششر

شديد البرودة وأحيانا في نار شديدة الحرارة .
:و من فوائدها الثنا ء دبالقدح على هذه الدار أما الجنة تقششال اللششه تعششالى 

فبئس المهاد)) أما هذه فقال هنا : ((((  فلنعم دار المتقين  ))
فأثنى عليه دبالقدح و القبح و السو ء.

و من فوئد هذه اليات أن أهل النار والعياذ دبالله يذوتقون العذاب دبيششن 
ديد أهشل النشار قون مشا ءا حشارا و يسشقون ص حميم و غسشاق يعنشي يس
الغساق والعيششاذ دبششالله و النسششان منهششم يتجششرع هششذا الشششراب ول يكششاد

يسيغه و يأتيه الموت من كل مكان وما هو دبميت.
((  وآخر من رشكلهو من فوائد اليات تنويع العذاب للطغاة لقوله :  

 يعني أصناف متنوعة من العذاب. و هذه الصششناف مششذكورةأزواج  ))
في الكتاب والسنة فمن أحب أن يراجعها فليراجعها في الكتب المؤلفة
في ذلك.  و من فوائد هذه اليات أن أهل النار يتنازعون فيمششا دبينهششم و
يتخاصمون و يتلعنون كلما دخل فوج لعن الثاني كلما دخلت أمة لعنت

هذا فصصوج مقتحصصم معكصصم ل مرحبصصا بهصصم إنهصصم صصصالواأختها. ((
.النار))

و منها أن التباع و المتبوعين من أهل النار كلهم يكششون فششي النششار فل 
يعذر هؤل ء دبتبعيتهم للسادة و الكبرا ء و لكششن هششذا ليششس علششى إطلتقششه.
فإنه تقد دلت النصوص أنه ل يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة. و علششى
هذا فيحمل التباع هنا على التباع الذين دبلغتهم الحجة و دبلغتهم الرسل
و لكن تقالوا إنا وجدنا آدبائنا على أمة و لهذا تقال الله تعششالى فششي سششورة

((  يوم تقلب وجوههم في النصصار يقولصصون يصصا ليتنصصاالحزاب : 
أطعنا الله وأطعنصصا الرسصصول وقصصالوا ربنصصا إنصصا أطعنصصا سصصادتنا
وكبرائنصا فأضصلونا السصبيل ربنصا آتهصم ضصعفين مصن العصذاب

 فششدل هششذا علششى أن هششؤل ء التبششاع تقششد تقششامتوالعنهم لعنا كبيرا ))
عليهم الحجة و لهذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسول .

و من فوائد هذه اليات أن أهل النار يكلم دبعضهم دبعضا و ينبششذ دبعضششهم
دبعضا و هم ليسوا أحيا ء و ل أمواتا ليششس أمششوات مسششتريحين و ل أحيششا ء

منعمين دبل هم أحيا ء معذدبون .
و من فوائد هذه اليات تبرأ التادبع من المتبوع و دبالعكس كمششا دل علششى

ذلك آيات سورة البقرة.



و من فوائد هذه اليات أن أهل النار يتذكرون ما جرى لهششم فششي الششدنيا
: (( وقصصالوا مصصا لنصصا ل نصصرى رجصصال كنصصا نعصصدهم مصصنلقششوله 

 و هذا يدل على أنهم يتشذكرون مشا كشان فشي الشدنيا وكشذلكالرشرار))
أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنيا. تقال الله تبارك وتعششالى فششي

(( قال قائل منهم إني كان لي قرين يقصصولسورة الصافات : 
أئنصصك لمصصن المصصصدقين أئصصذا متنصصا وكنصصا ترابصصا وعظامصصا أإنصصا

 يقول لصحادبه الذين معه فيلمدينون قال هل أنتم مطلعون  ))
 رأى مشن ؟ تقرينششه.: ((  فاطلع فرآه في سواء الجحيم  ))الجنة 

)) وهو يسمع هششذا فششي أعلششى علييششنتالله إن كنت لتردينتقال له ((
إن كدت لتردين ولصصولوهذا فششي أسششفل السششافلين يسششمع تششالله ((

)) أي من المحضرين فششي العشذابنعمة ربي لكنت من المحضرين
كما أنت محضر في العذاب.

ن  و من فوائد هذه الية تقصور عقل أهل النار حيث تقالوا كنا نعدهم م
الشرار لنه إذا لم يروهم الن فإنهم إما ليسوا في النار و إما أن هؤل ء

((  اتخصصذناهمتقد زاغت أدبصارهم و تقد صدتقوا في ذلك فششي تقششولهم : 
 فيقششال إن الواتقششع أنكششم النسخريا أم زاغت عنهصصم البصصصار  ))

مقصرون إما في الدنيا و إما فشي الخشرة إن كنتششم اتخشذتموهم سششخريا
فهذا تقصير في الدنيا و إن كانت أدبصاركم زاغت عنهم فهذا تقصور في

الخرة.
و من فوائد هذه اليات أن هذا الخصام الذي يقع دبين أهششل النششار حششق 

 و يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب علششى كششلإن ذلك لحق))لقوله ((
أحد أل يغتر دبالسادة و المتبوعين دبل يكون دأدبه دأب نفسه 

)).إنما أنصصا منصصذر))يا محمد لكفششار مكششة ((قلثم تقال الله تعالى (( 
 ل شك أن الخطاب للرسول صلى الله عليششه وسششلم وأنششه مششنقل))((

الخطاب الخاص دبه لن النذار الذي هو إنذار الرسششالة خششاص دبالرسششول
صلى الله عليه وسلم. و تقول المؤلف تقل لكفار مكششة وجششه التخصششيص
أن هذه الصششورة مكيششة تقبششل أن يهششاجر النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم
فيكون الخطاب الموجه له دبالعلن دبأنه منذر خششاص دبأهششل مكششة ولكششن
يقال أن الولى أن يجعششل عامششا وأن يقششال أن العششبرة دبعمششوم اللفششظ ل
دبخصشوص السشبب والمكشان. تقشل إنمشا أنشا منشذر مخشوف دبالنشار الكشافر
فالنذار دبالنار للكفار والبشارة دبالجنة للمؤمنين لكن المقام هنا يقتضي

النذار. 



)) هذا حصر من أعظششم أنششواعوما من إله إل الله الواحد القهار((
الحصر لنه مبني على النفي والثبات النفي المؤكد دبمن و مششا مششن إلششه
إل الله لن من حرف جر زائد والزائد يفيشد زيشادة المعنشى فشي القشرآن

 أي مششا مششن معبششود حششق إل اللششه وإلما من إلصصه))الكريم. و تقششوله ((
فهناك آلهة تعبد لكن ليست دبآلهة حقا دبل هي أسما ء سماها أصحادبها ما
أنزل الله دبها من سششلطان. و لهششذا ل يعبششدونها عبششادة حقششة إذا أصششادبهم
الضر يدعون الله وحده فهم دبلسششان حششالهم يشششهدون دبششأن هششذه اللهششة

 أي مششاما من إله))والصنام التي يعبدونها ليست آلهة. المهم تقوله ((
 خشششالق السشششماوات والرض عشششز وجشششلإل اللصصه))مشششن إلشششه حشششق ((

)) الششذي ل غششالب لششه دبششللقهاريعني الذي ل شريك له ((االواحد)) ((
 هنا يجوز أن يكون التضعيف فيها للنسبةالقهار))هو تقاهر لخلقه. و ((

ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغة مبالغة. و يمكن أن
نقول أنها للمرين جميعا فالله تعالى من صفاته اللزمة لششه أنششه تقهششار و
لكثرة من يقهرهم من الجبادبرة يكثر تقهره فتكون هذه للنسبة و للتكثير

الذي يسمى المبالغة 
 هذه دبدل من(( رب السماوات والرض وما بينهما  )) ((رب)) 

اللششه و يجششوز أن تكششون خششبرا لمبتششدأ محششذوف تقششديره هششو رب. و
و مصصا)) سششبق الكلم عليهمششا كششثيرا. و تقششوله ((السصصماوات الرض((

)) أي من المخلوتقات العظيمة التي نعلمها و الششتي ل نعلمهششا. وبينهما
تقد سبق لنششا أن كششون اللششه عششز وجششل يجعششل مششا دبيششن السششما ء و الرض
تقسيما للسماوات و الرض يدل على عظم مششا دبينهمششا مششن المخلوتقششات

 تقششال المؤلششفالعزيصصز))التي لم نصل إلى الن إلى غايتها.  و تقششوله ((
الغالب على أمره. و هذا أحد معاني العزيز لن العزيز له ثلثششة معششاني:
العزيز دبمعنى ذو القدر والشرف ,  العزيز دبمعنى القهر والغلبة , العزيز
دبمعنى الذي يمتنع أن يناله السششو ء مششأخوذ مششن أرض عششزاز أي صششلبة ل
تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلثة معاني عزة القدر و عششزة القششدر
و عزة المتناع يعني يمتنع أن يناله السششو ء سششبحانه وتعششالى. و تقششوله ((

 يعنششي الكششثير المغفششرة ولنششا أن نجعلهششا أيضششا نسششبة أي أنششهالغفار))
موصوف دبالمغفرة دائما فما أكثر من يغفر الله لهم و ما أكششثر الششذنوب
التي يغفرها الله عز وجل وهنا تقرن العزة دبالمغفرة فأكسب معنى ثالثا

غير العزة و المغفرة. 


